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Sant Antoni 
Abat a Caldes

(Pàgines 33 a 35)

Estabanell 
obté la majoria 
d’Innover 
i es reforça 
en renovables 

(Pàgina 27)

(Pàgina 17) Els serveis d’emergència en el rescat de les víctimes davant l’empresa Sandoz aquest dilluns a la C-251

Detingut després de tenir un 
accident mortal amb el carnet suspès

Posen el crit al cel amb la 
prohibició del pas de camions  
per la ronda Sud de Granollers
Els empresaris se senten menystinguts perquè ningú no els ha consultat res

Detectada  
la plaga de 
l’escarabat 
vespa a una 
morera de 
Granollers

(Pàgina 9)

(Pàgina 5)

La víctima mortal pel sinistre a la cruïlla de la Sandoz és un veí de Cardedeu de 27 anys

La jutgessa anul·la nou clàusules del contracte de lloguer 
que la immobiliària Lazora va fer signar a la granollerina 
Sílvia Torres. Es tracta d’un cas que pot fer jurisprudència.

(Pàgines 2 i 3 i editorial) Sílvia Torres, a la porta de casa
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Prou de clàusules abusives
Una exposició a la galeria Artemisia de les Franqueses 
repassa els 60 anys pintant del granollerí Emili Botey, un 
dels membres del grup 4+X que creaven a l’aire lliure.

(Pàgines 28 i 29) El pintor Emili Botey
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Seixanta anys pintant

Suspesa 
la Viladrau-la 
Garriga perquè 
no troben qui 
l’organitzi 

(Pàgina 37)

El futbol 
femení creix 
un 70% en 
quatre anys al 
Vallès Oriental

(Pàgina 41)

La Tèxtil Rase 
de Cardedeu, a 
punt d’estrena 
com a fàbrica 
de cultura

(Pàgina 31)

Vial segregat 
per a vianants 
i bicis a l’eix 
del Tenes a 
Santa Eulàlia

(Pàgina 6)


